ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-05-15 Nr. K-14
Šakiai
Posėdis įvyko 2018-05-15 1615 -1645.
Posėdžio pirmininkas Mindaugas Tarnauskas.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Kontrolės komitetas sudarytas iš 4 narių (kvorumas – 3), posėdyje dalyvavo komiteto nariai:
Mindaugas Tarnauskas, Irena Haase, Martinas Eimutis.
Nedalyvavo - Tomas Skaizgirys.
Taip pat dalyvavo svečiai, kviestieji asmenys: Asta Domeikienė – Kontrolės ir audito tarnybos
kontrolierė, Jūratė Šneideraitienė – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl L.Rimienės skundo.
2. Dėl Šakių PASPC tolesnio klausimo nagrinėjimo.
3. Dėl kitos savivaldybės administracijos pateiktos medžiagos aptarimo.
NUTARTA. Pritarti Kontrolės komiteto darbotvarkei sudarytai iš 3 klausimų.
1. SVARSTYTA. L.Rimienės skundo klausimas.
Martinas Eimutis. Kol vyksta administracinė teisena rekomenduoju susilaikyti nuo svarstymo.
Irena Haase. Jeigu viskas yra teisme, tai rekomenduoju susilaikyti nuo svarstymo ir laukti
išvadų.
Jūratė Šneideraitienė. Pradėtos procedūros pagal administracinių nusižengimų kodeksą.
L.Rimienė paprašė, kad mes administracinių nusižengimų procedūrą pratęstume ir atsakytume į jos
papildomus klausimus. Terminas pratęstas iki gegužės 31 d.
Irena Haase. Išvada, kuri buvo priimta sausio 31 d. bus naikinama?
Jūratė Šneideraitienė. Kai viską išnagrinėsime, tada pažiūrėsime ką darysime toliau.
Irena Haase. Kai bus baigtas tyrimas pateikite trumpą informaciją.
NUTARTA:
1. Laukti kol bus baigtas tyrimas.
2. Prašyti Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus pateikti informaciją apie
pasibaigusį tyrimą ir nusprendžiamąją dalį.
2. SVARSTYTA. Šakių PASPC tolesnio klausimo nagrinėjimo klausimas.
Asta Domeikienė. Aplankytos visos ambulatorijos, susipažinta su visų veikla ir dokumentais.
Teiksiu siūlymą peržiūrėti viešųjų (sveikatos) įstaigų įstatus, vadovų pareigybių aprašymus, kad
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aiškiai būtų nustatyta kas ir kokias funkcijas vykdo. Savivaldybės meras pasirašė potvarkį, kuriuo
įstaigos vadovę įpareigojo atlikti tam tikrus veiksmus. Visi įpareigojimai turi būti atlikti iki birželio
1 d. Kontrolė pavesta Evelinai Domeikaitei-Dovydaitienei.
Mindaugas Tarnauskas. Gautame balandžio 18 d. pareiškime rašoma: „Jau nuo 2017 m.
lapkričio beldžiamės į Šakių rajono savivaldybės mero ir tarybos duris, tikėdamiesi skaidrumo VšĮ
Šakių PASPC veikloje, tačiau kol kas nematome jokių sprendimų. Prašome atkreipti dėmesį į
pateiktus punktus ir imtis būtinų veiksmų siekiant finansinio įstaigos skaidrumo: 1. Pateikus prašymą
pristatyti finansinę ataskaitą 2018-03-14 vykusio Darbo tarybos susirinkimo metu įstaigos
administracija parengė tik žodinį pristatymą, kuriame nebuvo paaiškintas pajamų ir sąnaudų
paskirstymas. Buvo teigiama, jog darbo užmokesčio priedas už 2017 m. IV ketvirčio skatinamąsias
paslaugas personalui nebus išmokamas <...> 2. Esama įrodymų, jog įsakymai Šakių PASPC rašomi
atgalinėmis datomis, tik atsiradus šių įsakymų poreikiui. Yra tikimybė, jog įstaigos administracija
taip pat pateiks galimai atgalinėmis datomis rašytus sutikimus dėl atostoginių išmokėjimo vėlavimo“.
Ar gydytojams yra parašytas atsakymas?
Jūratė Šneideraitienė. Taisyklėse yra numatyta visų pareiškimų ir skundų nagrinėjimo
terminai. Atsakymai turi būti pateikti per 20 darbo dienų. Atsakymo terminas dar yra nepasibaigęs.
Mindaugas Tarnauskas. Manau, kad įstaigoje turi būti atliktas išorės auditas.
Irena Haase. Manau, kad sulaukime Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Finansinių nusikaltimų
tyrimų tarnybos išvadų, tada spręsime ką daryti toliau.
NUTARTA:
1. Prašyti rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės Evelinos
Domeikaitės – Dovydaitienės iki birželio 4 d. pateikti išvadą, kaip įgyvendintos rajono savivaldybės
mero potvarkiu viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiajai
gydytojai Rimai Laukaitienei pavestos užduotys.
2. Prašyti administracijos pateikti parengto atsakymo kopiją į 2018-04-18 gydytojų
pareiškimą.
3. Klausimą spęsti vėliau, kai bus gautos išvados iš Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Finansinių
nusikaltimų tyrimų tarnybos.
3. SVARSTYTA. Kitos savivaldybės administracijos pateiktos medžiagos aptarimo
klausimas.
Mindaugas Tarnauskas. Administracijos buvom prašę pateikti informacijos apie komunalinį
ūkį. Atsakymai yra gauti.
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